
สาํหรบันักเรียน 
 
 

หนังสือแจ้งเรืองการรกัษาข้อมลูส่วนบุคคล 

บรษิทั คุมอง (ไทยแลนด์) จํากดั (“บริษัทฯ”) ไดจ้ัดทําหนังสอืแจ้งเรอืงการรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนี (“หนังสือฯ”) ให้แก่นักเรยีน  

(“นักเรยีน”) ทสีมคัรเรยีนในระบบคุมอง (“การเรียนในระบบคมุอง”) ซงึอยู่ภายใต้การดแูลของบรษิทัฯ และศูนย์คุมองทีนักเรยีนสมคัร

เรยีน (“ศูนย์คุมอง”) (รวมเรยีกบรษิทัฯ และศูนยค์ุมองว่า “คุมอง”) โดยหนังสอืฯ ฉบบันี จะอธบิายใหน้ักเรยีนทราบว่าคุมอง นําข้อมูล

สว่นบุคคลของนกัเรยีนไปใชอ้ยา่งไร และเพอือะไร 
 

ขอ้มลูส่วนบคุคลคืออะไร 

ขอ้มลูสว่นบุคคล คอื ขอ้มลูต่าง ๆ ทใีชร้ะบุตวันักเรยีนได ้เชน่ ชอื นามสกุล ชอืเล่น อาย ุวนัเดอืนปีเกดิ เป็นตน้ 
 

คมุอง (“บริษทัฯ”) ได้รบัข้อมลูของนักเรียนจากทีไหน 

(1) จากนักเรยีน 

(2) จากผูป้กครองของนักเรยีน 

(3) จากศนูยค์มุอง 
 

คมุอง (“ศนูยค์มุอง”) ได้รบัข้อมลูของนักเรียนจากทีไหน 

(1) จากนักเรยีน 

(2) จากผูป้กครองของนักเรยีน 
 

คมุอง เกบ็ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลใดบา้ง 

คมุอง เกบ็ และใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของนักเรยีน ดงันี 

• ชอื นามสกุล ชอืเล่น วนัเดอืนปีเกดิ อายุ เพศ คาํนําหน้าชอื ความสมัพนัธ์ของนักเรยีนและผูป้กครอง จํานวนพน้ีอง รหสัประจําตวั

นักเรยีน 

• หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ทอียู ่อเีมล บญัชผีูใ้ชง้านสอืสงัคมออนไลน์ บญัชผีูใ้ชง้านแอปพลเิคชนัไลน์  

• ชอืโรงเรยีน (ประเทศ) ระดบัชนัเรยีน ผลการเรยีน ผลการทดสอบ กจิกรรมในหลกัสตูร ประวตักิารไดร้บัรางวลั ความสามารถทาง

ภาษา วนัทแีละสาเหตุในการออกจากการเรยีนในระบบคุมอง การปฏิบตัตินและพฤตกิรรมขณะอยู่ทีคุมอง ขอ้มูลเกยีวกบัการจบ

การศกึษาจากการเรยีนในระบบคมุอง  

• ภาพนิง หรอืภาพเคลอืนไหวของนักเรยีนซงึไดจ้ากกลอ้งวงจรปิดทตีดิตงัอยูภ่ายในบรเิวณคมุอง  

• เสยีง บนัทกึภาพวดิโีอ และ/หรอืภาพถา่ย 

• ขอ้มลูสขุภาพจติ และสขุภาพร่างกาย การแพอ้าหาร รวมถงึใบรบัรองแพทย ์
 

ทาํไมคมุองถึงเกบ็ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของนักเรียน  

• เพอืลงทะเบยีนนกัเรยีนในระบบของคมุอง สาํหรบัการเรยีนในระบบคมุอง 

• เพอืนําข้อมูลมาพฒันาสอืการเรยีน และวธิกีารเรยีนการสอนในระบบคุมอง รวมถงึเพอืใช้ในการประเมนิ วเิคราะห์ และสนับสนุน

ทางดา้นการบรหิารจดัการ การปรบัปรงุ และการพฒันาศนูยค์มุอง 

• เพอืนําขอ้มูลไปใช้ในการจดัการฝึกอบรม และ/หรอืสมัมนา และใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรของคุมองในดา้นต่าง ๆ อนัเกยีวกบัการเรยีน

การสอนในระบบคมุอง ทงันี เพอืใหบุ้คลากรดงักล่าวมคีวามรูค้วามเขา้ใจในรปูแบบ และวธิกีารเรยีนการสอนทเีหมาะสม รวมถงึเพอื

นํามาใชใ้นการปรบั และพฒันาการเรยีนการสอนในระบบคมุองเพอืใหน้กัเรยีนนนัไดร้บัประโยชน์สงูสดุในการเรยีนในระบบคมุอง 

• เพอืการจดัเตรยีมอปุกรณ์ และสอืการเรยีนการสอนทจีาํเป็น รวมถงึการดแูลนักเรยีนสาํหรบัการเรยีนในระบบคุมอง 

• เพอืการสงัเกต การตดิตาม และการบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีน ความกา้วหน้า และพฒันาการของนักเรยีนในการเรยีนในระบบคมุอง 

• เพอืประเมนิผลการเรยีน การทดสอบ และวดัระดบัความรูค้วามสามารถสาํหรบัการเรยีนในระบบคมุอง 

• เพอืการจดัทาํขอ้มลูดา้นการตลาด และขอ้มลูลกูคา้ทเีกยีวขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนของคมุอง  

• เพอืการจดัพิมพ ์และจดัส่งจดหมายข่าว สอืสงิพมิพ์ทางดา้นการตลาด หรอืการสง่เสรมิการขาย ทงัในรูปแบบเอกสาร และรปูแบบ

ออนไลน์ 

• เพอืการจดังาน หรอืการประสานงานกจิกรรมต่าง ๆ ซงึอาจเป็นกจิกรรมทเีกยีวกบัการเรยีนในระบบคุมอง กจิกรรมทีจดัโดยคุมอง 

หรอืกจิกรรมทจีดัโดยบุคคลภายนอกอนื ๆ รวมถงึการตดิต่อสอืสารเกยีวกบัการเขา้ร่วมงาน หรอืกจิกรรมตา่งๆ เหลา่นัน  

• เพอืจดัสอบจบระดบัสดุทา้ย และการจดังานมอบรางวลันักเรยีนคมุองดเีดน่ หรอืรางวลัอนื ๆ  



• เพือจัดทําประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง (Testimonial) สอืสิงพิมพ์ การประชุม และการสมัมนา รวมถึงการตีพิมพ์ใน

หนังสอืพมิพ ์(ทงัหนังสอืพมิพท์วัไป และหนังสอืพมิพอ์อนไลน์) ในจดหมายข่าว สอืสงัคมออนไลน์ เวบ็ไซตข์องคมุอง และแอปพลเิค

ชนัไลน์ 

• เพอืการดําเนินการ และการจดัการรางวลั และของทีระลกึทอีาจมกีารใชรู้ปถ่าย วดิโีอ และ/หรอืการบนัทึกเสยีงของนักเรยีน โดยมี

วตัถปุระสงคใ์นการจดัทาํประสบการณ์การเรยีนในระบบคมุอง (Testimonial) การตลาด และการสง่เสรมิ และสนับสนุนดา้นการเรยีน 

• เพอืดาํเนินการลงทะเบยีนสมาชกิของนักเรยีน (ถา้ม)ี 

• เพอืการตดิต่อ และการสอืสารเกยีวกบัการเรยีนในระบบคุมอง การตอบขอ้สงสยั หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่าง ๆ รวมถงึตรวจสอบกรณีมขีอ้

รอ้งเรยีน และมกีารดาํเนินการทอีาจไมโ่ปร่งใส 

• เพอืการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัใด ๆ ทมีผีลใชบ้งัคบั 

• เพอืวตัถุประสงคด์า้นการบรหิารภายใน ซงึรวมถงึการตรวจสอบบญัช ีการเงนิ ภาษ ีและกฎหมาย  

• เพอืวตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการทวัไปของคุมอง การเก็บบนัทึก การทํารายงาน และการวเิคราะห์ขอ้มูลเกยีวกบัการเรยีนใน

ระบบคมุอง  

• เพอืวตัถุประสงคท์างดา้นการประกอบธุรกจิ และการตลาด 

• เพอืตดิต่อสอืสาร และรายงานใหผู้ป้กครองของนักเรยีนทราบถงึผลการเรยีน ผลการทดสอบ หรอืขอ้มูลอนื ๆ ของนักเรยีนตามทไีด้

ระบไุวใ้นหนงัสอืฯ ฉบบันีใหผู้ป้กครองทราบ 

• เพอืปกป้อง และป้องกนัอนัตราย หรอืความเสยีหายของทรพัยส์นิ สนิทรพัย ์บุคลากร และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของคุมอง รวมถงึเพอื

ปกป้อง และป้องกนัอนัตรายทอีาจเกดิแก่นักเรยีนในขณะทอียูใ่นสถานทขีองคมุอง 

• ในบางกรณ ีคมุองอาจเกบ็ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของนักเรยีนในกรณทีมีอีบุตัเิหต ุหรอืนักเรยีนป่วย หรอืไม่สบาย 

ในกรณีทขีอ้มูลสว่นบุคคลของนักเรยีนจาํเป็นสาํหรบัการสมคัรเรยีนในระบบการเรยีนคุมอง และ/หรอืการเขา้เรยีนในระบบการเรยีนคมุอง 

ถา้นักเรยีนไม่ไดใ้หข้อ้มลูส่วนบุคคล กอ็าจทําใหน้ักเรยีนไม่สามารถเรยีนในระบบการเรยีนคมุองได ้นอกจากนี ในกรณีทขีอ้มูลสว่นบุคคล

จาํเป็นตามกฎหมาย ถา้นกัเรยีนไมใ่หข้อ้มลูสว่นบุคคล กอ็าจทาํใหค้มุอง และ/หรอืนกัเรยีนทาํผดิกฎหมายได ้
 

คมุองจะเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของนักเรียนให้ใคร 

คมุองอาจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของนักเรยีนใหก้บับุคคลเหลา่นี ทงัทอียูใ่นประเทศไทย และต่างประเทศ 

• ผูใ้ห้บรกิารเกยีวกบัวตัถุประสงคข์า้งต้น ได้แก่ ผูใ้ห้บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิ ผูใ้หบ้รกิารดา้นการ

บญัช ีผูใ้หบ้รกิารดา้นสถานท ีผูใ้หบ้รกิารจดัทาํรางวลั และประกาศนียบตัร ผูใ้หบ้รกิารดา้นกฎหมาย ผูต้รวจสอบ เป็นตน้ 

• เจา้หน้าทหีรอืหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

• ผูร้บัโอนสทิธ ิหรอืผูท้คีาดวา่จะเป็นผูร้บัโอนสทิธขิองคุมอง ผูซ้อืกจิการ หรอืผูท้คีาดว่าจะเป็นผูซ้อืกจิการคุมอง และผูส้บืกรรมสทิธิ

ของคมุอง  

• บรษิทัในเครอืของบรษิัทฯ (ทงัทอียู่ใน และนอกราชอาณาจกัรไทย) รวมถงึแต่ไม่จํากดัเฉพาะ Kumon Regional Support Office ซงึ

ตงัอยูท่ปีระเทศสงิคโปร ์และ Kumon Institute of Education Company Limited ซงึตงัอยูท่ปีระเทศญปีุ่ น 

• ผูป้กครองของนักเรยีน  

นอกจากนี คุมองอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของนักเรยีน (ทังในประเทศไทย และต่างประเทศ) เมอืคุมอง ต้องทําตามกฎหมาย หรอื

คาํสงัของเจา้หน้าท ีหรอืของศาล 

การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของนักเรยีนใหบุ้คคลทอียูต่า่งประเทศนนั คมุองจะทาํการเปิดเผยตามทกีฎหมายกาํหนดไว ้ 
 

สิทธิในข้อมลูส่วนบคุคลของนักเรียน 

นกัเรยีนมสีทิธต่ิาง ๆ ในขอ้มลูสว่นบุคคล ดงันี 

(ก) สิทธิในการเข้าถึง  เพอืขอเขา้ถงึ หรอืขอรบัสําเนาขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืขอใหท้ําการเปิดเผยว่าไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของนักเรยีน

มาไดอ้ยา่งไรในกรณทีนีักเรยีนไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม 

(ข) สิทธิในการขอให้ส่งข้อมูล  เพอืขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบทีใชง้าน หรอืสามารถอ่านไดโ้ดยทวัไปดว้ยเครอืงมอื หรอื

อปุกรณ์ททีาํงานไดโ้ดยอตัโนมตั ิ(หากม)ี รวมถงึขอใหส้ง่ขอ้มลูสว่นบุคคลในรปูแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลรายอนื 

(ค) สิทธิในการคดัค้าน  เพอืคดัคา้นการเกบ็ ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล  

(ง) สิทธิในการขอให้ลบ  เพอืขอใหล้บ หรอืทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืทาํใหข้อ้มลูส่วนบุคคลไมส่ามารถใชร้ะบุตวันักเรยีนได ้

(จ) สิทธิในการขอให้ระงบั  เพอืขอใหร้ะงบัการเกบ็ ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 



(ฉ) สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลให้ถกูต้อง  เพอืใหค้มุองแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถ้กูตอ้ง คมุองอาจขอเอกสารเพมิเตมิ

ในการดาํเนินการตามคาํขอดงักลา่ว 

(ช) สิทธิในการขอถอนความยินยอม  ในกรณีทกีารเกบ็ ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใชค้วามยนิยอม นักเรยีนจะขอถอนความ

ยนิยอมกไ็ด ้

(ซ) สิทธิในการร้องเรียน  นักเรยีนอาจรอ้งเรยีนตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในประเทศไทยได ้แต่คุมอง

แนะนําใหน้ักเรยีนตดิต่อคมุองเพอืแกไ้ขปัญหากอ่น  

การใชส้ทิธใิด ๆ ในขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวขา้งตน้นนัเป็นไปตามขอ้จาํกดั และเงอืนไขของกฎหมาย 
 

คมุอง เกบ็ข้อมลูส่วนบคุคลของนักเรียนไว้นานเท่าไหร่ 

คุมอง จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาทีนักเรยีนยงัคงเป็นนักเรยีนในระบบคุมอง และต่อไปอกีเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 

หลงัจากทีนักเรยีนไม่ได้เป็นนักเรยีนในระบบคุมองแล้ว อย่างไรก็ตาม คุมองอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรยีนนานกว่านัน ถ้า

กฎหมายอนุญาตใหท้าํได ้
 

ขอ้มลูติดต่อ 

ถา้ตอ้งการสอบถาม หรอืรอ้งเรยีน หรอืใชส้ทิธใิด ๆ สามารถตดิต่อไดท้ ี

• คุณครูประจําศูนย์คุมองทีนักเรียนเรียนอยู่ โดยท่านสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์คุมองได้จากเว็บไซต์คุมอง 

http://th.kumonglobal.com  

• บรษิทั คมุอง (ไทยแลนด)์ จาํกดั หมายเลขโทรศพัท ์0-2626-6555 หรอืสง่อเีมลมายงั privacy@kumon.co.th 
 

การแกไ้ขเปลียนแปลงหนังสือฯ ฉบบันี 

คมุองอาจแกไ้ขเปลยีนแปลงหนังสอืฯ ฉบบันีเป็นครงัคราว โดยจะแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางช่องทางทเีหาะสม หรอืผ่านทางผูป้กครอง ถา้

การแกไ้ขเปลยีนแปลงตอ้งไดร้บัความยนิยอม คมุองจะขอความยนิยอมจากนักเรยีนกอ่นทจีะมกีารแกไ้ขเปลยีนแปลง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


